
كما أراه ويعلوها النهممار كممما علينممي  _ جممزاك اللممه خيممر _ الواحممد مممن
رر ة الواحممده وينصممرف وقممد اا ممم العرب يلقي قصيده خمسين سممتين بيتمم
. حفظها الناس  ينعم

  : أليس الليل يجمع أم عمرو وإياينا فذاك لنا تداينيالطالب
: ينعمالشيخ   
  : ينعمالطالب

... : الشيخ
 : ...ايناالطالب

 : ينعمالشيخ
 : كما أراهالشيخ
 : كما أراهالطالب

: ويعلوها النهارالشيخ 
.... : الطالب

 : كما علينا مسكين هذا  يكفيه مممع أم عمممرو أن الليممل يجمعهمممالشيخ
 وأينها ترى الهل ل كما يراه  طيب  ويعلوها النهار كما عله
... : الطالب

 :  ينعم ؟الشيخ
.... : الطالب

ه لمو أتمىالشيخ  : طيب لو قا ل قائل : لعل هذه ضمرور ة ! قلنما: ل  لين
 ببلى بد ل ينعم

...  : اسالطالب
 "  كممما أراهبلى وتتترى الهل ل : استقام الممبيت  لممو قمما ل : " الشيخ

" أي لبثبمماتبلىاستقام البيت  طيب على كل حا ل المؤلممف أجمماب " 
. ماذكر  أن في جهنم مثوى للكافرين
من فوائد هذه الية الكريمة  أينه لأحممد أظلممم ممممن كممذب علممى اللممه 
رذب بالصدق  لجمعه بين سيئتين  السيئة الولى : الكذب على الغيب وك
والسيئة الثاينية : تكذيب الغيب الصممادق  تكممذيب الغيممب الصممادق  فممإن
اينفرد أحدهما فهل يستحق هذا الوصف ؟ أن يكون أظلم الناس ؟
... : الطالب

ردق بالصدق هل يستحق هذا الوصف ؟الشيخ  : لو كذب على الله وص
... : الطالب



 : ل  لن الوصف أو الحكم المرتب على مجممموع صممفات ليثبممتالشيخ
إل بثبوتها  ولكن مممع ذلممك إذا تفرقممت الوصمماف فلممه ينصمميب مممن هممذا

فويل للمصتتلينالوصف  له ينصيب من هذا الوصف  فقوله تعالى (( 
* التتذين هتتم عتتن صتتلتهم ستتاهون * التتذين هتتم يتتراؤن *

)) أحد هذه الوصاف له ينصيب مممن الويممل  لكممنويمنعون الماعون 
 ما سلككم فتتي ستتقر ))الويل كله ليكون إل باجتماع الوصاف  ((

 قالوا
 ... : الطالب

  : هيهالشيخ
 ((  لم نك من المصلين : ((الطالب

 : ينعمالشيخ
وكنا نخوض))  ((لم نك من المصلين  : (( الطالب   ))

 : وكنا ينخوضالشيخ
... : الطالب

 ))  أربعممة أوصمماف هممي سممببووكنا نكذب بيوم الدين  : (( الشيخ
دخولهم النار إذا اينفرد واحد منهمما لممم يكممن ذا  لممم يكممن دخممولهم النممار

اا  لكن له  ينصيب من هذا ا ل الوعيد  طيب هنا ((  فمن أظلتتممستحق
كم الوصاف يامحمد؟ممن كذب على الله وكذب بالصدق )) 

 : وصفينالطالب
: هماالشيخ   

 : كذب على الله  افترى على الله وكذب بالصدقالطالب
  : وكذب بالصدق  لو افترى بدون أن يكذب بالصدقالشيخ

 : لينطبقالطالب
 : لممم ينطبممق عليممه الوصممف الظلميمة  لكنممه ظمالم  ولمو كممذبالشميخ

بالصدق ولم يكذب على الله كذلك  طيب . فإن قمما ل قائممل هممذه اليممة
تد ل على أن من اتصف بهذين الوصفين هو أظلم النمماس فكيممف ينجمممع

فمنبينها وبين ينصوص أخرى تد ل على مثممل هممذه الدللممة ؟ مثممل (( 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فتتي

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ))  وفي الحديث ( خرابها 
) 
... : الطالب



 : وينصوص متعدده  فممالجواب : أن ينقممو ل إن هممذه كلهمما تشممتركالشيخ
.في الظلمية  ياعبد الرحمن  ينعم
 ينقو ل هذه هذه المور اشتركت في إيش ؟
... : الطالب

 : فممي وصممف الظلميممة ول ممماينع فممي أن تشممترك فتقممو ل مثل "الشيخ
اا " فلن أصتتدق النتتاس  "فلن أصتتدق النتتاس " والثممايني أيضمم

 " يعنممي اشممتركوا فممي هممذه المرتبممةفلن أصدق النتتاسوالثممالث "
العالية التي هي أعلى كل  شيء لن اسم التفضيل يممد ل علممى الكممما ل
فممي هممذه الصممفة  أو ينقممو ل : أن الظلميممة باعتبممار جنممس هممذا الممذينب
اا فممي الكممذب علممى ال من أشد الناس ظلم باعتبار جنس هذا الذينب  فمث
الغيب؟ ها
... : الطالب

اا في تكذيب الغيممب ؟الشيخ  : من كذب على الله  من أشد الناس ظلم
 من كذب

.  : بالصدقالطالب
 : من كذب بالصدق  وهذا الوجه  أقرب  وذلك لن الشتراك فيالشيخ

الظلمية قديمنع اسم التفضيل في في الجنممس الخممر يعنممي أينممه ليممس
اا بممأن اشممتراك هممذه العممما ل فممي الظلميممة الينسان يتصور تصورا تاممم
يقتضي أن ل أل يكون بعضها أظلم من بعض  فإذا قلنا أن الظلمية هنا
باعتبار إيش ؟

  : جنسالطالب
فمن أظلتتم ممتتن : باعتبممار جنممس المفضممل عليممه  يعنممي (( الشيخ

 )) في الكاذبين على الغير  فالكاذب علممى اللممه أشممدكذب على الله
اا من الكاذب على زيد وعمرو أليس كذلك ؟ ظلم
... : الطالب

 : والمكذب بمايحتمل الصدق والكذب ليس كالمكذب بماالشيخ
 : ل يحتملالطالب

 ))كتتذب بالصتتدق إذ جتتاءه  : بممما بممما يعلممم أينممه الصممدق ((الشمميخ
 ومن أظلم ممتتن منتتع مستتاجد اللتته أن يتتذكر فيهتتاطيب . ((

 )) من منع مساجد اللممه فهممو أظلممم ممممن منممع الغيممر حممق . لممواسمه
ال أن يدخل بيته لكان منعي  ل لهذا الرجممل أن يممدخل مسممجد منعت رج
الله ويذكر اسمه



... : الطالب
  : ويذكر فيها اسمهالشيخ

 : أعظمالطالب
 )  لممومن ظلم ممن ذهب يخلق كخلقي : أعظم  طيب .( الشيخ

اا ذهب يخلق كخلق فلن أو فلن ممن يحرم عليه مزاحمته فممي أن أحد
صنعته لكان الذي ذهب يخلق كخلق الله
... : الطالب

رم جرا  وهذا الجواب جواب كما ترون سممديد وليممردالشيخ  : أظلم  وهل
 عليه إشكا ل  طيب احنا
ومن فوائد هذه الية الكريمة  أن الكذب على الله أظلم أينممواع الكممذب

)) وإذا كان النبي صمملىفمن أظلم ممن كذب على الله لقوله (( 
يي ليتتس ككتتذب علتتىالله عليه وآله وسمملم يقممو ل : (  اا علتت إن كذب

  )  فما بالكم بالكذبأحدكم
 : على اللهالطالب

 : على الله الذي أرسله  إذا كان هذا الكذب على الرسو ل بهممذهالشيخ
المثابة فما بالك بمن كذب على الله ؟
رري فمي تفسمير وب التحم ومن فوائد هذه الي همذه اليمة الكريممة  وج
رسر للقممرآن شمماهد القرآن  وجوب التحري في تفسير القرآن  لن المف
على الله بأينه إيش ؟
... : الطالب

ااالشيخ  : أراد كذا وكذا وقد يكون المر علممى خلف ذلممك  فيكمون كاذبمم
على الله  ولهذا كان الصحابة الجلء يتحرزون من التفسير من تفسممير
القرآن وهو ينز ل بلغتهم وفي عصرهم ومشاهدتهم ومع ذلك  يتحممرزون

يب ؟ )) " وفاكهة وأباسسئل أبو بكر عن قوله تعالى ((   " قمما ل :ماال
يلني وأي ستتماء  تلظلنتتي إن قلتتت فتتي كل فتتي"  أي أرض  تق

أي " يعنممي إينممه ل يعلممم ويقممو ل " في في كلم اللتته متتا ل أعلتتم
" ماشمماء اللممه عنممدينا الن أينمماسأرض تقلنتي وأي ستماء تلظلنتي

يفسر الية وكأينه ابن عباس وهو من أجهل عباد الله وليبالي أن يفسممر
هو لو فسر كلم زيد وعمرو ماهمنا ماهمنا به وأي شيء يهمنا لكممن إذا
فسر كلم الله هو شهد على الله بأينه

...  : أرادالطالب
 : إيش ؟الشيخ



...  : أرادالطالب
سيممؤو ل كلمالشيخ  : أراد كذا وكذا  ولذلك ينجد أن من أخطر مايكون أن 

ريممن  وبممه ينعممرف الله عن ظاهره إلى معنممى يخممالف الظمماهر بل دليممل ب
استوى علىضل ل أهل التعطيل  ضل ل أهل التعطيل الذين قالوا : " 

 " يعني ؟العرش 
...  : استولىالطالب

 لما خلقتتت : استولى عليه  تشهد على الله أن أراد هذا ؟؟  ((الشيخ
((  بيدي

 : بقوتي أو بنعمتي أو ما أشبه ذلك  هذا كذب على الله  لن اللهالشيخ
خاطبنا في القرآن باللسان العربي فيجب أن ينحمل هممذا القممرآن علممى
إيش ؟
... : الطالب

  : على اللسان العربي بدون أن ينحرف  طيب . ينعمالشيخ
اا يعنيالطالب  : أحياينا ياشيخ تمر آية ... لينسان يكون معناها واضح جد

واضح له مع العلم أينه لم يسبق أن قرأ تفسيرا فيهمما هممل لممه أن يقممو ل
اا عن معناها الظاهر هكذا أو يقو ل والله أينا ل أدري لن ما قرأت تفسير
هذه الية ؟
... : الطالب

 : لهو الشيء الواضح الن تفسيره ...اللغة ل بأس بممه  لممو قمما لالشيخ
رمي قما لأقيموا الصل ة قائل : ما معنى قوله تعالى ((  و جماء عما )) ل

أقم الصل ة يعني أقم الصل ة قو ل الله أكبر الله أكبر قد قممامت الصممل ة
 )) سئل عنها طالب علممم أقيموا الصل ةإلى آخره هذا حرام  لكن ((

يعرف معنى القامة هي إقامة الشيء يعني فعلممه علممى وجممه مسممتقيم
  فقا ل معنى أقيموا ائتوا بها كاملة مافي ماينع  ينعم

أنتتتم أدرى : قا ل الله ... النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : ( الطالب
( بأمور دنياكم

: إيش  قا ل ؟الشيخ 
أنتم أعلم بأمور دنياكم : ( الطالب  )

 : ينعمالشيخ
 : في مسألة تأبير النخلالطالب

 :ينعمالشيخ



 : فلو قا ل قائل : أن مسألة النممبي صمملى اللممه عليممه وسمملم إذاالطالب
تكلم في أمممور الممدينياكالطب وغيممره لنمما أن ينأخممذ بممذلك أو ينممرده علممى
حسب مايوافق التجربة

 : ينعمالشيخ
 : هل هذا يكون هذا رد لما قاله للنبي صمملى اللممه عليممه وسمملمالطالب

أول ل ؟
ال ولم يثبممت فممي حيمماتهالشيخ  : إذا قا ل النبي صلى الله عليه وسلم قو

قق ول  وليجوز لنا أن ينخالفه ولو كاينت في مسألة أينه رجع عنه فقوله با
إذا وقتتع التتذباب فتتي شتتراب أحتتدكمطممب  ولهممذا لممما قمما ل ( 

فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جنتتاحيه دواء وفتتي الختتر
  ليجوز أن ينقو ل والله هذا يخالف الطب  بمملشفاء )أو قا ل ( دواء )

يجب علينا أن ينقو ل هذا حق بثم ينعلم أن أن الطب لم يصل إلى هذا ا ل
. هذا العلم  أما إذا كان في حياته بثم هو ينفسه تراجع عنه فهذا ل بأس
رنمما بالنجممار ة أليممس كممذلك ؟ أعلممم منمما يعني الن مثل النجممارين أعلممم م
بالنجار ة  يعرف كيف ينجر اما احنا ينحممن ممما ينعممرف  المهندسممين الممذي
يصنعون السيارات والذين يصنعون ...  والذين يصنعون الساعات أعلممم

 ) يعنممي ماتصممنعوينهأنتتتم أعلتتم بتتأمور دنيتتاكممنمما بهمما فقمموله : ( 
وتباشروينه على وجه محسوس  فأينتم أعلم بممه أممما أحكممام دينياينمما فهممي
. إلى ؟ إلى الله ورسوله هم أعلم  هم أعلم هما أعلم بذلك  ينعم

 : قا ل أبو بكر ... هل هذا صحيح ؟الطالب
 : هذا مشهور عند المفسرين وعنممد غيرهممم حممتى شمميخ السمملمالشيخ

. ينقله في المقدمة  ينعم
غير ذي عوج : قا ل المؤلف : " الطالب  ...

 : كيف ؟الشيخ
...  : غير ذي عوجالطالب

 : هذا في درس أمسالشيخ
... : الطالب

  : إي ينعمالشيخ
 .  : ماذكرتهاالطالب

 : ل ذكريناه  فسريناهالشيخ
... : الطالب

  : لفسريناه  ما فسريناه أمسالشيخ



... : الطالب
 : وقلنا أينه يهدي للتي هي أقومالشيخ

 : ل كلم المؤلف اقصدالطالب
  : أي ينعمالشيخ

... : الطالب
 : ل هو غير ذي عوج مممو بمس لبممس واختلق غيممر ذي عمموج فمميالشيخ

 . أحكامه وأخباره
 : أبو الحسن ماهو ماهو موجود ؟الشيخ

... : الطالب
 : ينعم أبو الحسن ؟الشيخ

... : الطالب
رمع خالدالشيخ  : أينت هنا س

(( والتتذي جتتاء بالصتتدق : أعوذ بالله من  الشيطان الرجيم الطالب
وصدق به أولئك هم المتقون * لهتتم متتا يشتتاؤن عنتتد ربهتتم
ذلتتك جتتزاء المحستتنين ليكفتتر اللتته عنهتتم أستتوأ متتا عملتتوا
ويجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون * أليس الله بكاف
عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من
هاد * ومن يهد الله فما له من مضتتل أليتتس اللتته بعزيتتز ذي
(( انتقام

   : بسالشيخ
فممنأعوذ بالله من الشمميطان الرجيممم قمما ل اللممه تبممارك وتعممالى (( 

أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس فتتي
))  الستفهام هنا ما معناه ؟جهنم مثوى للكافرين 

  : النفيالطالب
  : معناه النفيالشيخ

... : الطالب
 : ينعم  وما الفائد ة من إتيممان السممتفهام بصمميغة النفممي ؟ النفمميالشيخ

بصيغة الستفهام ؟
...  : التوكيدالطالب

 : ينعم  ينعم ؟الشيخ
 : التقريبالطالب
: التقريب ؟الشيخ 



... : الطالب
: ينعمالشيخ

... : الطالب
: إيش ؟الشيخ 
 : التقريرالطالب

 : كون النفي يأتي بصيغة الستفهام معناه التقريب ؟الشيخ
 : التقريرالطالب

 : أو التقريرالشيخ
... : الطالب

 : أي ينعم  فائدته أينه متضمممن للتحممدي لن القممو ل ل أحممد أظلمممالشيخ
اا معنممى التحممدي  فيكممون دون قوله فمن أظلم  يعني هذا يكممون مشممرب

))  حكمة اللهكذب على الله ينفيا وزياد ة  طيب  ما معنى قوله : (( 
 : ... افترى على اللهالطالب

 : افترى على الله  في أي شيء ؟الشيخ
...  : في ينسبة الشريكالطالب

 : وغيره ؟الشيخ
... : الطالب

 : غير التمثيلالشيخ
... : الطالب

 : وغيره ؟الشيخ
...  : والتكذيبالطالب

  : ل ماهو التكذيب  التكذيب غير الكذبالشيخ
  : ينفي السماء والصفات لله سبحاينه وتعالى كالتعطيلالطالب

 : ايه  كالتعطيل  تعطيل السماء والصفاتالشيخ
... : الطالب

 : هيه ؟الشيخ
فويل للذين يكتبتتون الكتتتاب بأيتتديهم ثتتم يقولتتون((  الطالب

(( هذا من عند الله
 : أي ينعم  الكذب على الشممرع أن يقممو ل هممذا حل ل وهممذا حممرامالشيخ
ججاء هما الفائده من قوله (( (( وكذب بالصدق إذ جاءه )) وقوله  ذذ إإ

ها ؟ ؟ ))عبد الله
: ... لم يسمعه فقط بل تأكد منهالطالب 



 : يعني جاءه مباشر ة بدون واسممطه  طيممب  أحسممنت . قمموله ((الشيخ
 )) هذه الجملة فيها ينكته بلغيةأليس في جهنم مثوى للكافرين

   : الظهار في موضع الضمارالطالب
: الظهار في موضع الضمار  ما الفائد ة من الظهار في موضممعالشيخ 

الضمار ؟
 ... : الطالب

 : هيهالشيخ
... : الطالب

  : ماهذه للثلبثة  ينعم  ما سمعنا ال ابثنينالشيخ
... : الطالب

 : إي ينعم الثالث العمومالشيخ
 : التعليلالطالب
  : التعليلالشيخ

...  : ... الوصف على ما وصفالطالب
 : ينعم . طيب محمد الصاعدي ماتقدمت جزاك الله خيرالشيخ

... : الطالب
جس : الستفهام في قوله ((الشيخ ذي جل جأ  )) مالمراد به سليم ؟؟ 

... : الطالب
 : إي ينعم  ما المراد به ؟الشيخ

...  : المراد بهالطالب
 : أليس ؟؟الشيخ

...  : ... استفهامالطالب
 : المراد به هنا التقرير المراد به التقرير  لماذا ؟الشيخ

...  : لنالطالب
 : لن الستفهام إذا دخل على ما يفيد النفي صار للتقرير  طيممبالشيخ

 اظنا اخذينا فوائد هذه الية
... : الطالب

ومتتن أظلتتم ممتتن : زين  ما الجمع بين هذه اليممة و قمموله (( الشيخ
)) ؟منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 

...  : ... أظلم شيءالطالب
  : ينعمالشيخ



 : ...للكفر فإينه أظلم شيء أن يكذب بالصدق  أن يكممذب علممىالطالب
الله ويكذب بالصدق إذ جاءه

 : يعني أن أفعل التفضيل بالنسبة لهذا النوع منالشيخ
 : الظلمالطالب

 : طيب  الكذب على الناس ليس كالكذب علممى اللممه  طيممب  ((الشيخ
(( ومن أظلم ممن منع مساجد الله

 :أظلم ممن منع مساجد الله ... منع الناس من حقوقهمالطالب
سمنع من الحقمموق أن يمنممع مسمماجد اللممهالشيخ  : هيه  أن أظلم منما ما 

أن يذكر فيها اسمه  هذا وجه  الوجه الثايني أحمد ؟
...  : ... جميع هذهالطالب

 : ينعم  أن تكون كل هممذه الحكممام  الظلميممة تشممترك فيهمما كمملالشيخ
سذكر  أيهما أرجح ؟ محمد  ينعم  يشترك فيها كل ما

 : الو ل هو الرجحالطالب
اا وأبعد عممن الشممكا ل  بثممم قمما لالشيخ  : الو ل هو الرجح  لينه أقل تكلف

))والذي جاء بالصتتدق وصتتدق بتته أولئتتك الله تبارك وتعالى : (( 
ها ؟
... : الطالب

 : كيف ؟الشيخ
 : ماكملنا الفوائدالطالب

 : ماكملناها ؟ ويش أخذينا ؟الشيخ
 : أخذينا آخر شيء وجوب التحري في تفسير القرآنالطالب

 : وجوب العتناء ؟الشيخ
  : ... تفسير القرآنالطالب

: فقط؟الشيخ
... : الطالب

  : هيهالشيخ
 : ومممن أظلممم ممممن كممذب علممى اللممه وجمماء بالصممدق  وطلعنمماالطالب

مسألة كيف الجمع بين هذه الية
 : ل أحد إيش ؟ ل أحد اقرأ اقرأالشيخ

 : ل أحد أظلم ممن كذب على الله وجاء بالصممدق  كممذب علممىالطالب
الله

رذبالشيخ  : ل وك



...  : وكذبالطالب
رذب بالصدق ؟الشيخ ذذب على من جاء بالصدق  كذا  وال و ك ذذ وك  : وك

رذب بالصدقالطالب  : وك
رذب بالصدق  هاالشيخ  : ينعم  زين  وك

اا وجوب التحري في تفسير القرآنالطالب  : بثايني
 : ينعمالشيخ

 : ... على اللهالطالب
 : الثالث ؟الشيخ

...  : الكذب على اللهالطالب
 : زينالشيخ

 ... : الطالب
.  : الثاينية  من الفوائد  أن الكذب على الله أعظم أينواع الكذبالشيخ

ومن فوائد الية الكريمة  وجوب التحري في تفسير القرآن  لن تفسير
القرآن ترجمة لما قاله الله عز وجل فإذا فسره بغيممر مممراد اللممه صممار
اا على الله . كاذب
ومممن فوائممد هممذه اليممة  اختلف مراتممب الممذينوب وأن الممذينوب مراتممب
 تتفاضل كما أن الحسنات مراتب تتفاضل
ومن فوائدها  أينه ينبني على هذه الفائده زياد ة اليمان وينقصه لينه كلما
. كان الذينب أعظم كان ينقص اليمان به أكبر
ومن فوائد هذه الية الكريمة  وجمموب تصممديق مممن قممامت البينممة علممى

)) فد ل هذا علممى أن مممنوكذب بالصدق إذ جاءه صدقه كقوله : (( 
كذب بالصدق فهو داخل في هذا الوصف الذي هو أظلم من  قممام بهممذا
. العمل طيب
ومن فوائد هذهالية الكريمممة الثنمماء علممى الصممادقين _ يرحمممك اللممه _
الثناء على الصادقين  وجه ذلك أن من كذبهم فهو داخل في هذا الجرم
 . الذي هو أظلم ما  يكون
ومن فوائد هذه الية الكريمة  أن من كذب بالشمميء المباشممر لممه فهممو
ستضممعف أعظم ممن كذب بما سمع  لن الواسطه بينه وبين الواقممع قممد 

ججاء همقام الصدق عنده لقوله :((  ذذ إإ  )) .
ومن فوائد هذه الية الكريمة  تقرير كون الكممافرين  كممون النممار مثمموى
. للكافرين



ومن فوائدها  بيان أن ما يطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات الينسان
 قالوا ذهب أو
... : الطالب

  : ينعمالشيخ
... : الطالب

 : إلى مثواه الخير فإن هذه الكلمة لو أخممذيناها بظاهرهمما لكمماينتالشيخ
سجعل القبر هو المثوى الخير فل بعممث والمثمموى تتضمن إينكار البعث إذا 
الخير هو هي إما الجنة و إما النار وعلى هذا فيجب التنبه والتنبيه لهذه
اا العبار ة وأن يقا ل أن هذه عبار ة متلقا ة ممن ينكرون البعث ولكن كثير
. من   العامة عامة يأخذون الكلمات ل يفكرون في معناها
رلممد المممؤمن فممي النممار لقمموله (( ومن فوائد هذه الية الكريمة  أينممه ليخ

اوى ذث جن )) لمن ؟ (( جم إري إف جكا ذل  ))  والمؤمن ليست النار مثوى لممه  بممللل
رذب في النار على قدر ذينبه فمآله إلى الجنة سع   إن 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك همبثم قا ل الله تعالى : ((  

إذي))  (( المتقون  لل أولئك هم المتقون ))  مبتدأ وخبره جملة (( ا
 وجملممة صممغرى  الجملممة)) فتضمنت هذه الجملة جملتين  جملة كممبرى

الكبرى هي المكوينة من المبتدأ والخممبر والصممغرى هممي الخممبر المكممون
اا تسمممى جملممة صممغرى من مبتدأ وخبر  الجملة الصغرى ما وقعت خممبر
لينها في مقام المفرد  والجملة الكبرى هي المكوينة من مبتدأ وخممبر أو
. فعل و وعا ومعموله

 )) والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقونوقوله : ((
إذيفيه شيء من الشكا ل يتبادر إلى الذهن  وهو أينه أخبر عن (( لل  )) ا

 )) ولمممأولئتتك هتتم المتقتتونوهو اسم المفرد بجمع وهو قوله : (( 
إذييقممل أولئممك هممو المتقممي  ووجممه ذلممك أن ((  للتت  )) اسممم موصممو لا

والسم الموصو ل يفيد
... : الطالب

اا فممإينه يفيممد العممموم ولهممذا صممحالشيخ  : العموم  حتى وإن كممان مفممرد
اا . الخبار عنه بالجمع مع كوينه مفرد

 وصتتدق بتته ))والتتذي جتتاء بالصتتدق(( يقممو ل اللممه عممز وجممل : 
 )) عممام يشمممل كممل مممن جمماء بالصممدق مممن والذي جاء بالصدق((

الرسل عليهم الصلم و والسلم والينبياء والصادقين ومن غيرهممم  كممل
ال كعب بن مالك رضي الله عنه فقد جاء من جاء بالصدق  ومن ذلك مث



بالصدق حين تخلف عن غزو ة تبوك وأخبر بالصدق  وأمرينا الله عزوجل
جياأيها التتذين آمنتتوا اتقتتواأن ينكون معهم لما ذكر قصتهم قا ل : ((  

 )) أي صممدقصتتدق بتته))  وقمموله : (( الله وكونوا مع الصادقين 
بالصدق الذي قامت البينة على صدقه  وأظننا لسنا بحاجة إلى أن ينبين
معنى الصدق والكذب الصدق مطابقة الواقممع للخممبر والكممذب مخممالفته
يعني من أخبر بما يطممابق الواقممع فهممو صممادق ومممن أخممبر بممما يخممالف

 " أي بممما قممامت البينممةصدق بالصتتدقالواقع فهو كاذب  وقمموله : " 
 )) يعنممي الممذين اتقمموا اللممه عممزأولئك هم المتقونعلى صدقه  (( 

ردوا اا واتقوا الله عز وجل اتقوا الله عز وجل فلم ير وجل فلم يقولوا كذب
اا . صدق
والذي جاء بالصدقيقو ل الشارح رحمه الله و المفسر يقو ل : " ((  

" وهممذا كممما تممرون تخصمميصوهو النبي صلى الله عليه وستتلم))
اا إبقاؤه إبقاؤه للعموم بما لدليل عليه  والذي ينبغي إذا جاء القرآن عام
على عمومه بل هو الواجب أن يبقى على عمومه إل بدليل  وهنا ليممس
اا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فممالواجب هناك دليل يجعل هذا خاص
اا  لن حملممه علممى الخمماص بل دليممل قصممور فممي مممدلو ل أن ينجعله عاممم
القممرآن  إذن يشمممل النممبي صمملى اللممه عليممه وآلممه وسمملم وغيممره " ((

إه إب جق  لد جص اا خطممأ  ليننمماهم المؤمنون )) جو "  سبحان الله هذا هذا أيض
لو فسرينا الية بما فسممر بممه المؤلممف لممزم مممن ذلممك تشممتيت الضمممائر

والتتذي جتتاء بالصتتدقتشممتيت الضمممائر وعممدم اينسممجام الكلم  (( 
)) هذه معطوفة على الجملممة الممتي همميوصدق به ))  (( وصدق به 

صمملة الموصممو ل وإذا كممان المعطمموف علممى الجملممة الممتي هممي صمملة
ززم أن يكون المتصف بها من ؟ الموصو ل ل
... : الطالب

 : الموصو ل مادامت معطوفة على الصلة فهي من جملة الصمملةالشيخ
والصلة وصف للموصو ل  والمؤلف رحمه الله وعفا عنه شتت الضمائر
جعل الضمير الو ل للرسو ل والضمممير الثممايني للمممؤمنين  والحممق أينهممما
يرجعان إلى شيء واحد و هو الموصو ل لن صمملة الموصممو ل صممفة لممه

اا طيممب  إذن ((  وصدق بتته ))والمعطوف على الصلة صممفة لممه أيضمم
يشمل كممل أحممد حممتى النممبي عليممه الصممل ة والسمملم صممدق بممأينه ؟ من

اا أشهد أل إله إل الله وأيني رسو ل الله فقد رسو ل الله فكان يقو ل أحياين
صدق بأينه رسو ل الله وأن ما أينز ل إليه مممن ربممه هممو الحممق  وأو ل مممن



يدخل في هذه الية بعد الرسو ل صلى الله عليممه وآلممه وسمملم أبممو بكممر
ردق  جمماء بالصممدق رضممي اللممه عنممه الصديق فإن أبمما بكممر الصممديق  صمم
ردق به صدق بالحق حتى أينه في أضيق حا ل للرسممو ل عليممه الصممل ة وص
والسلم ليلة السراء حينما أشاع  أشاعت قريممش بممأن الرسممو ل عليممه
الصل ة والسلم كذب وصار يخرف ويقو ل ما ليمكن  فلممما بلغممه الخممبر

فمن فمن ذلك  اليومإن كان قد قا ل ذلك فهو صادق "  قا ل : " 
رمي بالصديق رضي الله عنه . س

 " يعنممي أينهمماوهم هم المؤمنون فالتتذي بمعنتتى التتذينقا ل : " 
أولئكاسم مفرد لكن بمعنى الجمع لكوينها دالة على  على العموم . " 

)) أتممى باسمممأولئتتك هتتم المتقتتون  "(( هتتم المتقتتون الشترك
سيشار الشار ة للبعيد لعلو مرتبتهم ولم يقل هؤلء بل قا ل أولئك وأولئك 
بها للبعيد وإينما أشير لهم إشار ة البعيد مع دينو في التحممدث عنهممم لعلمو

مممن أغممرب مممايكونالمتقون الشرك " مرتبتهم  وقو ل المؤلف : " 
الحديث الن عن الصدق والتصديق بالصدق  فأين الشرك ؟ لممم يتقممدم
له ذكر  ولو أراد ولو أردينا أن ينخصص لقلنا أولئك همم المتقمون الكمذب
والتكذيب بالحق هكذا ينقو ل  مع أيننا مع أن الذي يممد ل عليممه الممدليل أن
المعنى أولئك هم المتقممون اللممه  المتقممون اللممه  وذلممك لن التقمموى إذا
ريدت فهممي بممما سق سيراد بها تقوى الله أما إذا  رب أو فإينما  أطلقت فإينما تنص

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللهحسب ماقيدت به . فقوله : (( 
)) واتقوا النار التي اعتتدت للكتتافرين  : (())  هذا لليوم  وقوله 

 )) هذا لله  وعند الطلق لمن ؟ واتقوا اللههذا للنار وقوله : ((
 : لله سبحاينه وتعالىالطالب

سيتقممى عزوجممل  هنمما ينقممو ل أولئممك همممالشيخ  : لله يعني اللممه أحممق أن 
. المتقون الله ولهذا جاءوا بالصدق وصدقوا به  التقوى لله عزوجل
سيستفاد من هذه الية الكريمة  الثناء على من قا ل بالصممدق  والصممدق 
ررم  وقد وقد يقو ل قائل أينه مممن كبممائر الممذينوب لن واجب  والكذب مح
النبي صلى الله عليه وآلممه وسمملم جعلممه مممن آيممات  النفمماق  والمنممافق
ليس من المؤمنين  فلو قا ل قائل إن الكذب من كبائر الذينوب لم يكممن
اا . قوله بعيد
ومن فوائد الية الكريمة  الثناء على من صدق بمن قممامت البينممة علممى
ردق بما يشك فيه فل حممرج عليممه سيص صدقه  صدق بالصدق  وأما من لم 
: والخبار التي ترد على المرء تنقسم إلى بثلبثة أقسام



ردق سيص . الو ل : ماد ل الدليل على صدقه  ف
اا بالكذب  وإما والثايني : ما د ل الدليل على كذبه  إما لكون يناقله معروف
رذب و لحرج علممى مممن سيك لكوينه مستحيل الوقوع  أو ما أشبه ذلك فهذا 
. كذبه
والثالث : ها ؟
... : الطالب

سيممرد لعممدمالشيخ سيتوقف فيه ل  : مايحتمل الصدق ويحتمل الكذب  فهذا 
سيقبل لعدم  قيممام الممدليل علممى قبمموله  ودليممل قيام الدليل على رده ول 

جيا أيها الذين آمنوا غن جاءكم فاسقهذا القسم قوله تعالى : (( 
بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتتتم

ووكذب بالصدق))  ولهذا  في الية التي قبل هذه قا ل : (( نادمين 
رم الوليممنوالذي جاء بالصتدق وصتتدق بتته )) وهنا قا ل : ((   )) فممذ

. وأبثنى على الخرين
ومن فوائد هذه اليممة الكريمممة  أن الصممدق مممن التقمموى وتصممديق مممن

اا مممن التقمموى لقمموله : ((  أولئك هتتمقامت البينة على صدقه هو أيض
.(( المتقون
ومن فوائدها الصولية  للحكم الفقهي الفقهي أن الموصو ل من صيغ ؟
... : الطالب

والذي جاء بالصدق وصدق بتته : من صيغ العموم لقوله : (( الشيخ
. (( أولئك هم المتقون
لهم متتا يشتتاؤن عنتتد ربهتتم ذلتتك جتتزاءبثم قا ل الله تعالى : ((  

جن )) أي لهممؤلء المتقيممن (( جل هم))  (( المحسنين  جشتتا ءو جي  )) أيلما 
الذي يشاؤوينه عند ربهم وهو الله عزوجل وأضاف الربوبية إليهممم علممى
وجه الخصوص على وجه الخصوص  لن الربوبية للمتقين ربوبية ؟

 : خاصةالطالب
 : خاصة ليست كالربوبية العامة الممتي تشمممل الكممافر  والمممؤمنالشيخ

جل هم ما يشاؤن عند ربهموالبر والفاجر وإينما هي ربوبية خاصة . (( 

جك))  ((ذلك جزاء المحسنين  إل جذ  )) أي كون جزاءهم مايشمماؤون (( 
 ))  المحسممنين الممذين أحسممنوا فممي عبمماد ة اللممهجتتزاء المحستتنين

رسممر بممما فسممره بممه سيف وأحسنوا إلى عباد الله فالحسان في عباد ة الله 
بأن تعبد الله كأنتتك تتتراه فتتإنالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 

) والحسممان فممي معاملممة الخلممق أن تممأتيلم تكن تراه فإنه يراك 



إليهم ما تحب أن يؤتى إليممك  تحممب لهممم ممماتحبه لنفسممك  ينعممم يممافؤاد
ماهو الحسان في عباد ة الله ؟
 : الطالب

 : وفي معاملة الخلق ؟الشيخ
... : الطالب

.  : ماتحب أن يؤتى إليك طيب  أحسنتالشيخ
 (( ليكفر الله عنهتتم أستتوأ التتذي عملتتوا ويجزيهتتم أجرهتتم 

 )) اللم هنمما للعاقبممة  فيممما يظهممر لن لمباحسن ما كانوا يعملون
اا اا للتعليل وأحياينا لبيان العاقبة فإن كان ما قبلها سممبب التعليل تأتي أحياين
لما بعدها فهي للعاقبة  وإن كان مابعدها عاقبممة لممما قبلهمما ول يممراد بممه

اا فهي للعاقبة  هذا هو الفممرق بينهممم  فممإذا قلممت : "  جئتتتوليس مراد
 " فاللم هنا ؟لقرأ جئت لقرأ

... : الطالب
: هاالشيخ 

 : للتعليلالطالب
سافرت ليحصل لي الحادث : للتعليل وإذا قا ل القائل : " الشيخ "

 : للعاقبةالطالب
(( فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهتتم عتتدوا : فهذه للعاقبة الشيخ

(( وحزنا
.  : للعاقبةالطالب

 : هذه للعاقبة فالفرق بينهما إن كان ماقبلها سببا لما بعدها فهيالشيخ
. للتعليل وإذا كان مابعدها عاقبة لما قبلها غير مقصود  فهي للتعليل

عاقبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممةلل:الطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممالب  .
ليكفر : فهي للعاقبة فهي للعاقبة طيممب . يقممو ل عزوجممل : (( الشيخ

) يعنممي عاقبممة تقممواه أن يكفممر اللممهالله عنهم أسوأ الذي عملوا )
عنهم أسوأ الذي عملوا  ويحتمل أن تكممون للتعليممل بمعنممى أينهممم اتقمموا
الله من أجل تكفير  فليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وذلك بأن ينعم
اا بأعممما ل مقابلممة عليهممم بممالعفو عنهوالغممالب أن التكفيممر يممأتي مكفممر
رفر لممما فالسيئات تكفر بالحسنات اينظر إلى الظهار إذا ظاهر الينسان ك
ذكر الله عزوجل يعني أتى بحسنات تغطي مافعل من الذينوب  اليميممن
رفمر  فالغمالب أن التكفيمر يكمون فممي مقابلمة يكمون إذا حنث  إيمش ؟ ك
ه بحسنات تغطي السيئات  ويجوز أن يكون التكفير مجرد فضل من الل



ال منممه وقمموله : ((  جأعز وجل يستر اللممه علممى عبممده الممذينب تفضمم جو ذس جأ

إم لوا جع إذي  لل جأ ))  (( ا جو ذس جأ  )) اسم تفضيل وهممو علممى بممابه  فممإذا كممان 
 الله يكفر عنهم أسوأ ماعملوا فما دوينه

 : من باب أولىالطالب
 : من باب أولى  ويكممون هممذا ويكممون التعممبير بالسمموأ مممن بممابالشيخ

جر هتتمالبشار ة لهم ((  ذج جأ ذم  جي ه إز ذج جي  )) أي بثمموابهم علممى ممماعملوا مممنجو
 )) أي بأحسممن الجممزاءبأحستتن التتذي كتتانوا يعملتتونحسممنات (( 

 )) أي بأحسممن جممزاء الممذي بأحسن الذي كانوا يعملونفقوله : ((
كاينوا يعملون وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سممبعمائة ضممعف إلممى
أضعاف كثير ة  وأحسن هنا على بابها أي أينها اسم تفضيل  فل يجممازيهم
الحسنة بحسنه بل بأحسن منها كما سمعتم الحسنة بعشر أمثالهمما إلممى

أحسن التتذي كتتانواسبعمائة ضعف إلى أضعاف كممثير ة  وقمموله : (( 
 )) صلة للموصممو ل (( كانوا يعملون )) ليخفى أن قوله : ((يعملون

إذي  لل )) وصلة الموصو ل تحتاج إلى عائد يعود علممى الموصممو ل ليربممطا
الصلة به فما هو العائد هنا ؟
... : الطالب

.  : محذوف والتقديرالشيخ
.  : يعملوينهالطالب
    : يعملوينهالشيخ

" أسمموأ وأحسممنأسوأ وأحسن بمعنى الستتيء والحستتنقا ل : "
يعني أستتوأ بمعنتتى الستتيء وأحستتنبمعنى السيء والحسممن " 

 " هكذا قا ل المؤلف لكنه قو ل غير صحيح  لينه يعتممبربمعنى الحسن
اا للقرآن لن  لن كل واحد يعرف أن أسوأ اسممم تفضمميل وسمميء تحريف
وصف ليس فيه التفضيل  وكممذلك أحسممن اسممم تفضمميل وحسممن  ينعممم
وصف ليس فيه تفضيل فما بالنا يننز ل مرتبممة مممن التفضمميل إلممى ممماهو
اا  فالصواب ماشرحناه لكم أو ل أن اسممم أدينى ؟ هذا يعتبر خطأ وتحريف
التفضيل هنا على

 : بابهالطالب
رفر السوأ ومممن كفممر السمموأالشيخ : على بابه  وأن الله بشرهم بأينه يك

رفر مادوينه وأخبر وبشرهم بأينه يجزيهم أحسن ما كاينوا يعملممون ل أينممه ك
يجزيهممم الحسممنه بمثلهمما بممل أحسممن  وهممذا فممرق عظيممم بيممن الحسممن
 والحسن والسيء



 : والسوأالطالب
 : والسوأ . ينعمالشيخ

ال قمموله تعممالى : ((   لهم متتامن فوائد هممذه اليممة  همماتين اليممتين  أو
 )) من فوائدها  أن هؤلء المتقين لهم مايشمماؤونيشاؤن عند ربهم 

عند الله  متى ؟ في الخر ة في الجنة  وقد بين الله فممي آيممة أخممرى أن
 لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيتتدلهم زياد ة على ذلك فقا ل : ((

رسرت الزياده بأينها النظر إلى وجه الله عزوجل  والممذي يظهممرج سف )) وقد 
. أن النظر من ذلك و إل فالزياد ة أشمل من هذا
ومن فوائد هذه الية الكريمممة  عنايممة اللممه تعممالى بهممؤلء القمموم وذلممك
بإضافة إيش ؟

 :الربوبيةالطالب
: الربوبية إليهمالشيخ

ذلك جتتزاءومن فوائد هذه الية  أن التقوى مممن الحسممان  لقمموله (( 
)) ولم يقل المتقين والمرادالمحسنين   


